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Θέμα: Θέσεις της ΚΙΠΑΝ για τον «ακαριαίο εργασιακό θάνατο» στον οποίο η Κυβέρνηση οδήγησε
τους εργαζόμενους της ΕΡΤ.
Η ΚΙΠΑΝ παρακολουθεί με κατάπληξη και οργή τον «ακαριαίο εργασιακό θάνατο» στον οποίο η
Κυβέρνηση οδήγησε τους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Επιπλέον, εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή της με
την Υπουργική Απόφαση της 11ης Ιουνίου 2013 περί κατάργησης της ΕΡΤ και απαιτεί την άμεση
απόσυρσή της.
Καταγγέλλει τις πραξικοπηματικές πράξεις που την ακολούθησαν (διακοπή των εκπομπών κατά
παράβαση της ίδιας της Υπουργικής Απόφασης, που όριζε ότι «διακόπτονται μετά το τέλος του
κανονικού προγράμματος της 11ης Ιουνίου 2013» και διακοπή του σήματος του 902tv που
αναμετέδιδε το πρόγραμμα της ΕΡΤ).
Εκφράζει την αλληλεγγύη της στους εργαζόμενους της ΕΡΤ, που απολύονται ξαφνικά και
κατηγορούνται συλλήβδην για τα προβλήματα διαχείρισης του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού
φορέα, και εισηγείται στους Συλλόγους των πανεπιστημιακών καθηγητών τη συμμετοχή στις
κινητοποιήσεις της Πέμπτης 13/6/2013.
Καλεί τον Υφυπουργό Τύπου κύριο Σίμο Κεδίκογλου να δημοσιοποιήσει όλα τα στοιχεία περί
αδιαφάνειας και σπατάλης που διαθέτει. Για όσα δε από αυτά προκύπτουν ποινικές ευθύνες να τα
καταθέσει στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Να δημοσιοποιήσει επίσης όλες εκείνες τις ελεγκτικές
ενέργειες που άσκησε, ως εποπτεύων Υπουργός, στον φορέα και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της
ΕΡΤ ΑΕ σχετικά με την κακοδιαχείριση που διαπιστώνει. Οι όποιες «συντεχνιακές συμπεριφορές»
από πλευράς των εργαζομένων και η μη έγκαιρη αντίδρασή τους στα φαινόμενα κομματισμού,
διορισμών ημετέρων και αδιαφανούς διαχείρισης δεν μπορούν να αποτελούν άλλοθι για τις
τεράστιες και διαχρονικές ευθύνες της κεντρικής εξουσίας που δημιούργησαν την
«προβληματική» ΕΡΤ.
Υπενθυμίζοντας ότι πλέον κανένας τηλεοπτικός σταθμός δεν εκπέμπει με νόμιμη άδεια, καλεί την
κυβέρνηση να αναγνωρίσει τις χρόνιες ευθύνες των κυβερνώντων για τα προβλήματα της ΕΡΤ και
των λοιπών ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης.
Με βάση το δημοκρατικό και συνταγματικό δικαίωμα στην ενημέρωση, απαιτεί από την
κυβέρνηση να καταθέσει πρώτα την πρότασή της για ένα «σύγχρονο, δημόσιο - αλλά όχι κρατικό,
ούτε κομματικά ελεγχόμενο – Οργανισμό Ραδιοτηλεόρασης», όπως εξήγγειλε, και να συγκροτήσει
αυτόν τον Οργανισμό με απόλυτη διαφάνεια και αξιοκρατία πριν καταργήσει την «φαύλη» ΕΡΤ επ’
αόριστον («μέχρι το φθινόπωρο»), στερώντας από όλη την επικράτεια και τον απόδημο ελληνισμό
τις υπηρεσίες ενημέρωσης και πολιτισμού που μόνο η δημόσια ραδιοτηλεόραση προσφέρει.
Πέραν της όποιας καλοπροαίρετης κριτικής που μπορεί κάποιος να ασκήσει, είναι
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αδιαμφισβήτητο ότι η ΕΡΤ αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά κομμάτια του σύγχρονου
ελληνικού πολιτισμού.
Είναι φανερό σε όλους ότι πολιτικές ενέργειες, όπως οι χθεσινές, αυταρχισμού και αυθαιρεσίας ποιοτικά ισοδύναμες αυτών που επί δεκαετίες έστηναν το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό οικοδόμημαοδηγούν τη χώρα σε ένα μέλλον αβέβαιο και σκοτεινό. Ο συνολικός χειρισμός και αυτού το
σημαντικού θέματος δυστυχώς αποδεικνύει για μια ακόμα φορά την αναντιστοιχία του πολιτικού
προσωπικού με τις απαιτήσεις των καιρών για τη χώρα και το λαό της.
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